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PAZ E BEM

Imaculada, Mãe do Senhor
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

“Maria é
verdadeiramente mãe”
Como franciscanos e discípulos missionários de Cristo, o Dom do Pai, sempre
vimos na Virgem Nossa Senhora a “causa
da nossa alegria”. É o que nos ensina São
Francisco de Assis à sombra da pequena
igreja da Porciúncula.
Entre todas as alegrias que a Virgem Maria
nos dá, queremos hoje destacar aqui neste
espaço e neste mês de dezembro, aquela
que é Ela, ter sido concebida sem pecado
original. Podemos chamar-lhe ‘mistério’
ou ‘dogma’. Mistério é algo que não contradiz a razão humana, mas que a ultrapassa. Dogma é uma verdade que se aceita
na fé por assentimento à doutrina do
magistério da Igreja.
Contribuiu decididamente para a formulação da doutrina da Igreja sobre a Imaculada
Conceição da Virgem Maria, a reflexão do
agora Beato Duns Scoto. Defende o chamado “doutor subtil”, que a Virgem Maria
foi preservada do pecado da desobediência
(pecado original), cometido pelos nossos

primeiros pais, isto tendo em vista o nascimento virginal de Jesus Cristo. Aquele que
foi gerado no seio de Maria, “não criado”, é
HOMEM! Mas porque foi gerado no seio
de Maria, por obra do Espírito Santo, Ele
é DEUS. Jesus é ao mesmo tempo Deus e
Homem. Maria é verdadeiramente mãe, e
Jesus é verdadeiramente homem. Maria é
Virgem e Jesus é Filho de Deus. Tudo isto
porque Deus pôde, quis e fez.
A estatuária religiosa regista a chamada
«Imaculada Franciscana» inspirando-se no Livro do Apocalipse. É uma imagem de Nossa Senhora que ostenta Jesus
Cristo, o Salvador no seu colo materno.
O Menino Deus segura em Suas Mãos a
Cruz Salvífica com a extremidade da qual
é atingido mortalmente o dragão. Nossa
Senhora está coroada com as doze estrelas
do Apocalipse e aos seus pés tem a Lua
prateada. Foi por Jesus que «chegou a salvação, o poder e o Reino do nosso Deus
e o poder do seu Cristo» (Ap 12). Maria

luta com o dragão, mas segundo o pensamento franciscano, quem salva o mundo,
quem vence o dragão, símbolo do mal, é
Jesus Cristo o Único Salvador!
É isto que Escoto ensinou em Oxford,
em Paris e Colónia: ele afirma claramente
depois de ter estabelecido a possibilidade
e a conveniência da Imaculada Conceição de Maria, que Maria não contraiu o
pecado original, porque Deus a preservou. Assim o requeria a perfeição do Salvador: Jesus Cristo.
É isto que o povo de Deus agradece e
exalta, fixando o seu olhar na Senhora da
Conceição, que é também Rainha e Protetora de Portugal. Nesta Virgem, que a
Bíblia aponta como prima de Santa Isabel,
portanto descendente de Aarão, de linhagem sacerdotal. Maria Virgem, Mulher
inteligente, que antes de dar o seu consentimento ao anjo, quis entender o que Deus
lhe pedia. Permanentemente atenta à Palavra de Deus, guarda-a no seu coração e nela
medita assiduamente. Mãe carinhosa para
Jesus em todas as fases da sua vida. Angustiada quando numa viagem a Jerusalém
perdeu o Seu Filho durante 3 dias e depois
disso foi encontra-Lo no Templo entre os
doutores. É aqui que ouvimos as últimas
palavras de Maria e passamos a ouvir as
primeiras palavras de Cristo na Sua vida
pública. Vamos depois encontrá-la junto

à Cruz, onde a Maria é confiada a Igreja.
Esta é a Imaculada Conceição, Aquela que
Deus escolheu e preparou para que o Salvador viesse ao mundo e consumasse a salvação eterna.
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Editorial
Artigo de Opinião

Texto: Helena Espírito Santo — Docente

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Há mais de um mês que as nossas ruas e
praças se encheram de luzes e luzinhas a
piscar. Todos os caminhos vão dar às grandes superfícies, onde o requinte das marcas inquieta o espírito dos abastados materialmente falando. À compra das prendas
junta-se a compra de férias de Inverno e
um destino exótico para o réveillon. A alegria do rico é assim, exigente e refinada.
O pobre sofrido alegra-se com o essencial. Alegra-se com a saúde, alegra-se
com a festa da firma onde trabalha e
que lhe dá a melhor prenda para o filho
mais novo. Os que vivem nas grandes
cidades alegram-se com uma modesta
viajem «à terra», seja ela no Norte ou
no Sul do país. E depois nas terras de
origem partilham a ceia, os fritos do
Natal e o bolo-rei.
A alegria dos pobres é dura. Tudo lhes custou a comprar, a conservar, a transportar.
A alegria dos pobres resulta do concreto
da gestão de tantas necessidades urgentes
adiadas, porque o subsídio de Natal teve
que ser gasto assim que foi recebido.
Assim será o Natal do pobre. Tudo contado, tudo bem repartido para chegar a
todos um bocadinho do calor de cada
um. Neste tempo há uma série de festas,
no Centro de Dia, na Junta de Freguesia,
na Associação do bairro e na Paróquia.
São tantas festas que até chegam aos reis
lá no início de janeiro do ano que vem.
Há dias meditei na aflição e na alegria da
mulher no evangelho de Lucas que perdeu
uma das dez dracmas que tinha (Lc 15,
8-10). Dizem os entendidos que a «dracma» era uma moeda grega e que uma
dracma era o salário de um dia de trabalho. As dez dracmas seriam tudo o que a
mulher possuía. Perder uma era razão de
grande angústia e preocupação. Fez de
tudo para a encontrar e depois de a achar
vai contar às vizinhas e amigas. O pobre
tem o dinheiro contado até ao cêntimo.
Ainda hoje é assim a imagem da angústia e a dor dos idosos que nós conhecemos que recebem o vale da reforma no
valor de 324,44€. Se o perdem, se não
sabem em que gaveta o guardaram ou
em que livro o esconderam. A preocupação desta gente, para quem 300 e
poucos euros, é tudo o que possuem.
Claro de depois de encontrarem o vale da
reforma que estava perdido, se alegram.
Telefonam aos familiares a contar a sua
alegria, partilham com as amigas na farmácia e na mercearia perto de casa.
Este é o Natal dos pobres, é a alegria dos
simples, que têm como único plafond de
gastos para si e para os seus, a austera quantia do vale da reforma no valor de 324,44€.
Boas Festas para todos os pensionistas portugueses que recebem o vale da
Caixa Geral de Aposentações.

“saibamos
abrir o
coração ao
presente
do Natal do
Senhor”
O Advento prepara-nos em cada ano
para o Natal de Jesus. E Ele que nasce
dá-se como presente a cada um de nós,
fazendo-se presente nas nossas vidas,
desejoso de que nos façamos na Sua e
nas vidas uns dos outros.
Diz a canção que “O Natal é quando
um homem quiser” e este ano de 2018,
o meu começou mais cedo.
Tive já ocasião de contar a minha
vivência de uma semana de agosto em
“Férias do Santuário”. Foi essa semana
um tempo natalício pelas “presenças”
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que recebi quer dos voluntários, leigos e
consagrados, quer dos jovens e adultos
portadores de deficiência, quer dos pais
que, tal como eu, desfrutaram, naquele
ambiente, daqueles dias de férias.
Os tempos de reflexão e de vivência
espiritual foram também propícios
a tirar proveito daquele tempo e até a
cair na conta do que o Senhor de mim
espera. O “roteiro dos Pastorinhos”
(nome dado por mim) ajuda a perceber
a singeleza daquelas crianças, no seu
tempo e na circunstância de cada uma
delas. Assim, estivemos na Loca do
Anjo (Loca do Cabeço), nos lugares de
aparição de Maria (Valinhos) e do Anjo
(Poço); na casa de Jacinta e Francisco;
na Casa das Candeias; na Basílica onde
repousam os Pastorinhos.
Não posso deixar de partilhar quanto
a Casa das Candeias me sensibilizou.
É este um espaço evocativo da espiritualidade de Jacinta e Francisco. A
guia, uma consagrada, animou deveras o grupo, interagindo, explicando e
perguntando com um ritmo, uma boa
disposição e um cuidado com o público

SUGESTÃO DE LEITURA

Está disponível um novo livro das HISTÓRIAS DE VIDA, EXEMPLO E PROVEITO – V Volume, da autoria do Frei
José Dias de Lima, OFM.
Depois de milhares de livros difundidos
pelo país, temos agora o V Volume. Este
novo livro é mais um conjunto de experiências de vida com lições para a vida
de cada um de nós.
É uma ajuda às Missões Franciscanas.
Faça o seu pedido, e enviaremos para
sua casa, pelo correio, pelo preço de
10,00€, incluindo os portes de correio,
ou à cobrança pelo mesmo preço.
União Missionária Franciscana
Apartado 1021
2401-801 Leiria
Tel.:
244 839 904 ou 913 837 726
Email:
umfprocnac@gmail.com
jornalmissoesfranciscanas@gmail.com

que tornaram a visita entusiasmante
para todos. Tomara que cada um consiga ser candeia!
Na Casa dos Sorrisos, como tantas vezes
o Centro de Espiritualidade Francisco e
Jacinta Marto – dos Silenciosos Operários da Cruz é referido, para além da
Eucaristia dominical, tivemos oportunidade de viver um tempo para o sacramento da Reconciliação, preparado e
celebrado de uma maneira simples, bela
e ajustada à compreensão de todos.
Voltar a estes dias, já há distância de
uns meses, permite-me mergulhar
no Mistério da Encarnação. Quando
Deus Pai resolveu enviar o seu Filho
ao mundo, deu-nos mais um presente.
A dádiva da nossa vida terá sido o primeiro. Rodeados de tantas manifestações claras de Amor, saibamos abrir o
coração ao presente do Natal do Senhor
e sermos “presentes” na vida uns dos
outros. Santo Natal!
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A dignidade da mulher
Texto: Frei Álvaro Silva, OFM
Procurador Nacional da União Missionária Franciscana

A maior dignidade da mulher está na
maternidade e em tudo o que a maternidade comporta. Também a Virgem
Nossa Senhora foi chamada à maternidade: d’Ela nasceu Jesus. É o mistério do
Natal que está aqui à nossa porta!

retirar a dignidade à mulher africana,
nem a mulher nenhuma! Muito pelo
contrário. Esta mulher africana não se
está a exibir, está naturalmente e exercer a sua função de mãe com muita dignidade e alegria.

Numa mensagem escrita que chegou à
Procuradoria Nacional da UMF, uma
senhora manifesta o seu desacordo com
a escolha da foto que ilustra o nosso
Calendário de Bolso para 2019. Foto que
reproduz um aspeto da maternidade,
que é a amamentação. Algo que acontece espontaneamente, em qualquer
cultura, particularmente em África. A
foto do dito calendário não foi feita de
propósito, nem hoje é divulgada para

Como Mãe, a Virgem Maria amamentou o Seu Divino Filho, que era também
verdadeiramente Homem.
Comparem o calendário de bolso de
2019 com a foto da Virgem Nossa
Senhora pintada em fresco medieval, no
santuário de Greccio, no Vale de Rieti
em Itália. Ou se desejarem aprofundar o
tema vejam na internet: «Nossa Senhora
do Leite Materno».

Natal é alegria, fraternidade e
tempo de partilha
Texto: Frei José Henriques, OFM

O dia da Consoada chegou, pois, o Príncipe da Paz está prestes a nascer. Ao cozinheiro da Missão é lembrado que, neste
dia, ele não pode comer na cozinha,
como é seu costume. Deve pôr toda a
comida na mesa e sentar-se junto dos frades, para com eles comer à mesma mesa.
Assim o exige a solenidade, cuja celebração se vai iniciar.
A primeira reação foi de rejeição. Confessou que está mais à vontade comendo
num canto da cozinha, como sempre
tem feito. Mas eu insisto, dizendo:
«Hoje, comida só aqui na mesa dos frades. Trá-la toda para a mesa. Tu, se quiseres comer, tens que sentar-te à mesma
mesa connosco».  
Acedeu. Não viu outro jeito de participar
na Consoada. Mas, no fim do repasto,
muito comovido e extremamente emocionado, declara: «Amanhã toda a gente
em Canchungo irá saber que eu, João,
comi hoje com o patrão!»  

Era isto a que ele, como cozinheiro, pensava não ter direito. Mas o significado do
Natal o exigia. Assim ficou a compreender que Natal é festa, não apenas porque
Jesus nasceu, mas sobretudo porque
Aquele que nasceu nos convida à vida
partilhada e de mãos dadas: à vida em
fraternidade.
Natal – tempo de partilha  
Chegou o Natal! Compro, então, alguns
sacos de arroz e distribuo-os pelos professores da escola da Missão – a escola
Professor Antero Sampaio.
Uma senhora, que antes também fora
professora desta escola, neste momento
apenas leciona na escola do Estado.
Sabendo eu que o Estado estava em
dívida para com ela e para com todos
os professores, não lhes tendo pago no
Natal, resolvi dirigir-me a sua casa e
oferecer-lhe também um saco de arroz,
para que pudesse passar bem o Natal
juntamente com seus filhos.  
Ficou satisfeitíssima!... Disse: «Foi Deus
que te enviou. Tinha um pouco de arroz

para comer no Natal com os meus filhos,
mas uma pessoa, ainda mais necessitada
do que eu, veio pedir-me ajuda e eu dei-lhe todo o arroz que tinha em casa. Por

isso Deus te enviou, para me restituir o
arroz que eu tinha oferecido e, assim,
poder também celebrar o Natal como os
outros. Deus seja louvado!»
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Conferir não é desconfiar
Texto: Padre Frei José Dias de Lima, OFM

“nunca
fiquei nem
ficarei com o
que não me
pertence”
Certo dia, pelo ano de 1992, o Senhor
Dr. Gaspar, diretor do Colégio de Nossa
Senhora da Boavista, em Vila Real, dirigiu-se à Caixa Geral de Depósitos a fim de
levantar dinheiro para pagar aos professores.
Quando chegou ao balcão, o funcionário
entregou-lhe, num envelope, o quantitativo pretendido, com notas em maços
devidamente acondicionados de mil, quinhentos, cem e cinquenta escudos (ainda
era o velhinho escudo).
- Confira, por favor!
- Não é preciso! Eu confio!
Pegando no envelope, retirou-se. Depois de
contar o dinheiro no seu gabinete, reparou,
porém, que havia um enorme engano. Cem
contos a mais! Nessa altura, em 1992 era
muito dinheiro, corresponderia hoje a cerca
de quatro ou cinco mil euros.

O Dr. Gaspar embalou de novo todo o
dinheiro e dirigiu-se ao banco, naquele
mesmo dia, já da parte da tarde, e com o
estabelecimento bancário cheio de clientes.
- Boa tarde! O senhor queira desculpar, mas
houve aqui um engano no quantitativo que
me foi entregue hoje de manhã.
- O problema é seu, tivesse contado aqui à
minha frente antes de sair do banco! - respondeu o caixa.

MATERIAL MISSIONÁRIO 2019

Já se encontra disponível o material missionário para 2019.
Se deseja ajudar as Missões Franciscanas
através da divulgação deste material (Calendário, Agenda e Almanaque), entre em
contacto connosco, nos locais habituais,
onde os franciscanos estão presentes, ou
peça directamente a:

Telefone: 244 839 904
Telemovel: 913 837 726
E.mail: umfprocnac@gmail.com
jornalmissoesfranciscanas@gmail.com
MISSÕES FRANCISCANAS
Rua dos Mártires, 1 Apartado 1021
2401-801 LEIRIA

- Mas olhe que o engano...
- Já lhe disse, tivesse contado! Agora já
não há nada a fazer!
- Mas não quer conferir? É que...
- Não insista! Se todos os clientes se
lembrassem de conferir o dinheiro que
levam do banco só quando chegassem a
casa, não nos faltariam problemas! Conferisse na devida altura e não só depois
de ter saído do banco com o dinheiro.
Vá-se embora e deixe-me trabalhar!
- Então, muito obrigado! Boa tarde e…
desculpe mais uma vez!
Sentindo-se vexado diante dos clientes
que ali estavam presentes, sendo ele uma
figura pública e considerada naquela
cidade transmontana, o Dr. Gaspar retirou-se e saiu.
Pelas dezanove horas desse dia, o gerente
da dita dependência da Caixa Geral de
Depósitos e o dito funcionário do balcão
foram ter à residência do Diretor.
- Sr. Dr. Gaspar, queira desculpar-nos!
Ao fecharmos as contas no banco
demos por falta de cem contos e, como
o Sr. Dr. foi reclamar, dizendo que
houve um engano, talvez tenha sido
esse engano que revertesse a seu favor.
- Tem provas de que foi a mim que entregaram esse quantitativo?
- Bem...como o Sr. Doutor foi reclamar...
- E quem lhe disse que não fui reclamar
por me faltar dinheiro? Bem, de facto,
eu fui lá para devolver o que vos faltava
em caixa, no próprio dia, mas fui maltratado. Eu poderia ter ficado com esta
soma e os senhores teriam que se desvencilhar, mas nunca fiquei nem ficarei com
o que não me pertence. Eu confiei na
vossa Instituição, mas os senhores não
confiaram em mim e fui tratado daquele
modo, como se eu fosse reclamar o que

não me pertencia e, quem sabe, não terão
ficado os clientes, que presenciaram a
cena, com uma ideia pouco abonatória
sobre a minha pessoa.
O Dr. Gaspar foi buscar os cem contos
e entregou-os ao gerente, que suspirou
de alívio e cobriu de palavras de gratidão
aquele cliente da sua Instituição Bancária, pois o livrou de um grande sarilho
e, quem sabe, do perigo em que ficaria o
seu próprio posto de trabalho.
No mundo em que vivemos, e onde a
expressão «preto no branco» substituiu expressões como: «tens a minha
palavra» ou «pela minha honra» ou
ainda «palavra de honra», em que a
palavra de alguém, por si própria, era
já uma escritura, não há como jogar
pelo seguro, porque, como diz o povo:
«o seguro morreu de velho». Por esta
razão, conferir não é desconfiar, mas
aceitar que as coisas devem ser assim
mesmo, e ponto final, porque errar é
humano.
Neste exemplo, encontramos um caso
paradigmático de como, apesar da
seriedade de um interlocutor, a desconfiança do outro criou um clima
incómodo, que só não foi de crispação
e conflito nem parou na barra dos tribunais, pela compreensão de uma das
partes. Neste caso, constatamos como
a palavra «confiança», pelo menos no
que respeita a transações de qualquer
espécie, infelizmente, já não tem aqui
o seu lugar, porque a palavra «conferir» se tornou na forma mais segura de
garantir a seriedade das partes.
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Lavrar a terra no Ano Missionário
Texto: Padre Adelino Ascenso

“somos uma
missão nesta
terra”
1. Em ordem a celebrar o centenário
da publicação da Carta Apostólica
Maximum illud, do Papa Bento XV,
o Papa Francisco declarou outubro de
2019 como «Mês Missionário Extraordinário». A Conferência Episcopal
Portuguesa (CEP), por sua vez, propôs
a celebração de um Ano Missionário
Extraordinário, com o título genérico Todos, Tudo e Sempre em Missão,
tendo-se iniciado em outubro de 2018
e devendo prolongar-se até outubro de
2019, tempo durante o qual a atividade
missionária estará subjacente «às iniciativas pastorais diocesanas e nacionais» (CEP, abril 2018). Tal proposta
alarga horizontes de corresponsabilidade e de compromisso. Urge, porém,
que avivemos a consciência de que o
ponto de partida deverá radicar na
necessidade de lavrarmos a terra antes
de procedermos ao ato de semear, pois
não poderemos negligenciar os terrenos que estão em pousio, sejam eles
constituídos por buscadores desesperados, ateus resignados ou crentes
desiludidos.

2. O ato de lavrar a terra pressupõe aquilo
a que o Papa Francisco não se cansa de
nos exortar: uma verdadeira saída de
nós mesmos e da nossa autorreferencialidade. De facto, a vida é uma saída contínua, que implica movimento, abertura
e encontro, muitas vezes no contexto
de contornos surpreendentes e gélidos.
Tal saída terá de ser audaz, convicta e
convincente, baseada no paradigma da
escuta e do testemunho. Sim, porque o
mergulhar o arado em terrenos obscuros
ou inóspitos exige o abandono de nós
mesmos e a intimidade com aquele que
está nas margens; requer que saiamos da
segurança do caminho e nos equilibremos nas escarpas ameaçadoras do desconhecido; impele-nos a que corramos o
risco do desassossego no encontro com o
diferente e a que aceitemos o calafrio da
sua provocação.

ENCONTRO NACIONAL AMIMAG
Teve lugar de 13 a 16 de novembro de
2018 a ASSEMBLEIA NACIONAL DOS
ANIMAG (Animadores/as dos Institutos
Missionários em Portugal). Realizou-se
na Escola Apostólica de Cristo Rei, dos
Missionários de S. João Batista em Gouveia, Diocese da Guarda.
Como sempre foi um momento de partilha, de formação e programação de novas atividades.
Nesta assembleia cessou funções como
responsável, Francisco Manuel Costa, a
quem a União Missionária Franciscana
agradece todo o trabalho realizado. À
nova direcção damos as boas vindas.

3. Este movimento de saída encerra em si
mesmo uma antecipada atração. A Igreja
não pode deixar de se sentir atraída pela
periferia e de ser enviada para a periferia. É
no ato de sujar as mãos e os pés na lama da
existência que se entenderá as palavras de
Henry Nowen: «A grande ilusão da orientação é pensar que um homem pode ser
conduzido para fora do deserto por alguém
que nunca lá esteve». A Igreja deixa de ser
evangélica quando deixa de ser vulnerável,
quando perde o seu estatuto de “periferia”.
Há que reaprender, neste tempo em que
toda a Igreja é chamada a um profundo
discernimento, o Evangelho do silêncio,
da contemplação e da fragilidade. Teremos
de revestir-nos de coragem, esvaziando-nos
para que nos possamos encher do divino.
4. São muitos os desafios que o Ano
Missionário Extraordinário lança à Igreja.

Mas o ponto de partida terá de ser o
tomarmos consciência de que «somos
uma missão nesta terra» (EG, 273). A
missão – cerne da nossa identidade –
deve ser encarada como estímulo e aventura, que nos leve a sair de nós mesmos,
abrindo largas janelas que nos levem à
genuína realização da própria existência.
Não podemos deixar-nos intimidar por
desertos tórridos, mares encrespados,
bosques densos ou escarpas vertiginosas,
pois «a ousadia e a coragem apostólica
são constitutivas da missão» (GE, 131).
Somos missão e, como tal, devemos gastar a nossa vida num regresso à essencialidade, rasgando sulcos de luz em
terrenos abandonados ou temidos, com
espírito aberto à novidade e àqueles que
se encontram nas margens e nos terrenos
em pousio, muitas vezes em busca de gestos perenes e incondicionais de sintonia.
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Escutar com docilidade
Texto: Equipa da Pastoral Juvenil e Vocacional dos Franciscanos

Celebramos mais um Natal. Tempo de festa,
tempo de encontro e reencontros. Tempo
de paragem, mas também de correria: nos
supermercados e nos centros comerciais,
com as compras desenfreadas desta estação;
nas famílias, com os enfeites e banquetes e
nas próprias comunidades, com tantos afazeres na preparação da celebração deste Mistério. Com tanta azáfama, damos espaço e
tempo para o autêntico Natal?
A celebração do Natal não evoca apenas
um Mistério passado, que intercetou a história da humanidade de um modo definitivo, ao ponto de fixar eras. Esta celebração
compreende em si mesma a profissão de
fé num Deus que vem ao nosso encontro,
de um Deus que se faz Emanuel, Deus
connosco, para connosco, i.e., a partir da
nossa história, do que somos e ansiamos,
nos conduzir ao Pai. É, por isso, um Mistério constante e sempre presente, enquanto
possibilidade de comunhão e adesão a este
Deus que se entrevê na fragilidade de uma
presença simples e pobre: o Deus Menino
numa manjedoura.
Na senda deste Mistério, a Virgem Maria
ensina-nos que a Palavra é gerada na escuta
dócil da vontade de Deus. Eventualmente,

PEREGRINAÇÃO
FRANCISCANA 2019

muitas questões ficam por responder, mas
a docilidade de coração confere à sua escuta
um papel ativo: a confiança em Deus. A
Virgem Mãe, perante o extraordinário
anúncio do Anjo, confiando que nada é
impossível a Deus (Cf. Lc 1,37), diz: Eis a
serva do Senhor, faça-se em mim segundo a
tua palavra (cf. Lc 1,38).
Todavia, esta adesão ao desígnio de Deus
não é momentânea, pois é um compromisso que a Virgem assume para toda a
vida: é a sua vocação e missão. E quantas coisas não guardou ela no íntimo do
coração (cf. Lc 2,19.33.51), ao acompanhar a missão do seu Filho, mesmo até
ao paradoxo do Calvário, aos pés da cruz
(cf. Jo 19,25-27)? Em todas elas, a escuta
dócil à vontade de Deus permitiu confiar, mesmo quando os sinais exteriores
se revelavam aparentemente antagónicos
à expectativa messiânica.
Quanto a nós, quantos contrastes, paradoxos, incertezas e hesitações se entrepõem
entre nós e este Filho que se faz um con-nosco para nos conduzir à verdadeira
felicidade? Quantos sinais inadvertidos da
sua presença no mundo, através da Igreja,
por causa de comportamentos contrários

à Palavra? Quantos obstáculos colocamos nós próprios à sua presença salvífica?
Quanta cegueira nos impede de ver a Luz?
A docilidade de coração não é sinónimo de
resignação. Não. O sofrimento, a fragilidade, o pecado e a morte não são o sentido
da nossa existência. Por isso, não devemos
procurar neles as respostas para as nossas
questões. No entanto, apesar de estarmos
condicionados pelo mistério da fragilidade
e do mal, Deus vem ao nosso encontro,
Deus está connosco. É n’Ele que encontramos o sentido autêntico da nossa vida.
Deus ama-nos tanto, que não se revela de
forma evidente. Se assim fosse, não seríamos livres. Ele ama-nos tanto, que Se deixa

entrever, dando-nos a possibilidade de o
querer ver e acolher. Ser dócil à sua Palavra feita carne (cf. Jo 1,14) é confiar na
sua Presença, mesmo quando os acontecimentos não nos permitem vislumbrá-La. Ser dócil a Deus é aceitar seguir a
estrela que reluz nos sinais que testemunham a sua ação na nossa história, por
mais pequenos que sejam. Ser dócil ao
Senhor é assumir a Cruz como colocação
provisória, não definitiva, que dá sabor à
nossa vida. Escutar com docilidade é permitir que se manifeste a glória de Deus
na simples e frágil vocação e missão que
o Senhor nos confia.
Santo Natal!

PEREGRINAÇÃO
À TERRA SANTA 2019
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Memórias Soltas
Parte II

A restauração da Província
Como nos lembra o Padre Henrique
Pinto Rema, na crónica da Província
Portuguesa da Ordem Franciscana
depois da Conferência de Berlim, em
1885, as potências europeias olharam para as Congregações Religiosas
e viram nelas um valioso contributo
para a sua ação política em África. Frei
João da Santíssima Trindade, a quem,
enquanto Provincial dos Franciscanos,
se deve o envio dos primeiros missionários para Moçambique, conta-nos,
nas suas Notas Biográficas, como em
Roma contactou de perto com a vida
missionária franciscana, com os frades
que chegavam e partiam do Colégio de
Santo António e da Cúria Geral para
a China e para o Japão, para as Índias
ou para a Turquia, ou mesmo até para
a Rússia. Foi esta visão de uma Ordem
em saída, cheia de ardor apostólico,
que Frei João da Santíssima Trindade
trouxe de Roma, e que o levou a responder afirmativamente ao pedido que
lhe foi formulado de enviar franciscanos portugueses para Moçambique.

«Guia de Portugal Franciscano…» do
Padre Bartolomeu Ribeiro: «A abertura das Missões Ultramarinas – foi
o facto de maior importância para as
futuras relações legais da Província
com a autoridade civil, a qual só por
essa utilidade nacional nos começou a
conhecer e nos reconhece legalmente
desde 1940.
O primeiro grupo missionário, embarcou em Lisboa a 3 de junho de 1898
para a nossa colónia de Moçambique.
Dos 3 sacerdotes, só um se sacrificou
à missão da Beira, sede da Companhia
de Moçambique, e às filiais, ao desenvolvimento dela, os melhores anos da
sua vida – o atual bispo resignatário de
Cabo Verde, D. Rafael Maria da Assunção, que trabalhou com afinco nas
missões e pelas missões da colónia de
Moçambique cerca de 40 anos. Os dois
seus primeiros companheiros pouco
demoraram, regressando um à metrópole e o outro foi chamado para Definidor Geral passados 3 anos. A história
das nossas missões ultramarinas de
Moçambique e da Guiné foi publicada
em 1934 pelo nosso confrade Pe. Manuel
Alves Coreia».

O Definitório ao qual ele presidia, em
reunião a 26 de abril de 1898, nomeou
três padres e três irmãos leigos para a
fundação da Missão da Beira, na África
Oriental. Transcrevo do Opúsculo

O envio missionário
A Revista «Voz de Santo António», no
seu número de maio de1898, publica a
fotografia dos seis missionários franciscanos, que, em junho sairiam de Lisboa

Texto: Frei Alvaro Silva, OFM
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e, mais à frente, na página 544, surgem
os nomes dos enviados: Pe. António
de Santa Maria – superior da missão
(antigo guardião do Convento de São
Boaventura em Montariol, Braga), Pe.
Rafael Maria da Assunção, Pe. José
da Assunção Rolim, Fr. Serafim Felisberto, Fr. Salvador Franqueira, Fr.
Daniel de Almeida.
O mesmo número da «Voz» dá-nos
conta de que estes missionários, antes
de deixarem a Fraternidade de Montariol, foram em peregrinação ao Sameiro,
onde foi celebrada solene Eucaristia,
com Bênção do Santíssimo Sacramento
no fim. Estava presente toda a Comunidade de Montariol e os alunos do Colégio Seráfico.
A revista «Voz de Santo António» em
vários dos seus números mensais informava, oportunamente, o vasto universo dos seus leitores sobre o contexto
histórico-eclesial de Moçambique.
Conta-nos o Pe. Rema na Crónica da
Província, que no dia 31 de maio se reuniram todos em Lisboa para os últimos
preparativos e tiveram a honra de serem
recebidos e abençoados pelo Núncio
Apostólico em Portugal. Na manhã
do dia 3 de junho de 1898, o dia do
embarque, celebraram missa na igreja
de Santo António, à Sé, o primeiro
missionário português. Veio também a

MENSAGEM DE NATAL

Lisboa, despedir-se do primeiro grupo de
missionários, o Ministro Provincial, o
Frei João da Santíssima Trindade, que
se havia esquecido de lhes providenciar
algum dinheiro para a viagem, tendo-lhes entregue todo o dinheiro que trazia consigo: 5 mil réis.
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Onde foi a crucifixão e sepultura
de cristo?
O lugar da crucifixão e morte de Nosso
Senhor Jesus Cristo não constitui um
ponto de chegada como se podia imaginar, mas sim, de um modo paradoxal, o
ponto de partida, o início de uma vida
que vivifica. Seria lógico pensar que com
a morte e sepultura de Cristo se chega ao
fim, em que termina uma etapa e começa
uma outra. Este lugar é também a fonte
da nossa existência como crentes, porque
afinal a nossa fé se funda nos eventos que
tiveram lugar ali onde os Orientais chamam de Anástasis, isto é a ressurreição.

Obtemos informações precisas acerca
deste lugar a partir dos Evangelhos que
são unânimes em afirmar que o Calvário
se encontrava fora da cidade, mas perto
da mesma (Jo 19,20). Os mesmos Evangelhos, pelo menos Mc 15,22; Jo 19,16-17,
chamam este lugar do lugar do Crânio,
em Aramaico Gólgota, em Grego Lugar
do Crânio e em Latim lugar do Calvário.
A designação deste lugar como monte foi
simplesmente a partir do sec. IV, quando
as colinas adjacentes foram destacadas da
colina da crucifixão, deixando esta mais
visível. É de notar que os Evangelhos não
chamam o Calvário um monte, mas apenas um lugar.

Designar o lugar da crucifixão, sepultura
e ressurreição de Cristo de Anástasis, de
uma forma ou outra exprime a centralidade deste mistério da nossa redenção,
que teve lugar naquele lugar. É o culminar de todo o processo que iniciou com
a Incarnação do Filho de Deus, mas que
este não sendo o fim, é simplesmente uma
passagem, pois a nossa fé assim professa.

Olhando para aquilo que é este lugar,
depois de muitos séculos, vem a pergunta
se realmente este lugar se encontrava fora
da Cidade ou não. Porém dos Evangelhos,
sobretudo de Jo 19,41, diz-nos que no
lugar da crucifixão havia um jardim e um
sepulcro novo. Também este lugar devia
encontrar-se fora do segundo muro herodiano, o qual cercava a cidade no tempo

Texto: Frei Edson Augusto Nhatuve, OFM

de Jesus. A presença de um jardim, no
qual se cultivavam oliveiras, e a presença
de um cemitério são provas suficientes
de que este lugar estava fora da habitação urbana. Todavia é de sublinhar que
a cidade cresceu rapidamente e, no ano
44 d.C, o lugar da sepultura de Jesus se
encontrava dentro do terço muro.
A história do lugar da paixão, morte e
sepultura de Cristo teve a sua viragem,
pois depois da supressão da Segunda
Guerra Judaica, em 135 d.C., o imperador
Adriano expulsou os judeus e fundou
uma cidade pagã com o nome di Aelia
Capitolina, procurando deste modo eliminar os traços e a consequente veneração
de Cristo. Para tal, na zona do sepulcro
colocou uma estátua de Venus, todavia,
esta notícia vem confusionada na carta
escrita por S. Jerônimo de Belém que diz
que sobre o Calvário foi colocada a estátua de Venus e no lugar do sepulcro, uma
de Júpter. O importante é que este lugar
sagrado para os sequazes de Cristo foi
transformado num lugar pagão.

A história deste lugar viu uma outra
face no Concílio de Nicea, em 325
d.C., onde o então bispo de Jerusalém, dom Macário sugeriu ao imperador Constantino, ou bem à sua mãe
Helena imperatriz, de acabar com o
culto pagão na cidade santa e instaurar
a devida veneração nos lugares santos.
E assim, em 326 d.C., Constantino fez
remover tudo o que jazia naquele lugar
e consequentemente foi construída a
basílica de Constantino que foi consagrada a 13 de setembro de 335.
Atualmente a basílica do Santo Sepulcro
encontra-se na cidade velha de Jerusalém, mais concretamente no quarterão
cristão. Os Franciscanos encontram-se,
partilhando os espaços com as diversas
comunidades dos monges das Igrejas
Orientais.
Aos leitores do Missões franciscanas, as
minhas calorosas e fraternas saudações
de Paz e Bem!

VARATOJO EM CLIMA DE MISSÃO
Texto: Margarida Rézio

Tive o privilégio de viver um autêntico
DIA MISSIONÁRIO no passado dia 4
de novembro no Convento de Varatojo
(Torres Vedras). Enamorada de S. Francisco de Assis e da missão confiada aos
irmãos que gerou, fez-me bem recordar
que tenho que ser mais missionária do
que tenho sido até ao presente.
O Frei António Castro, Procurador Local da UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA - que tem como finalidade
ajudar os cristãos a serem também
missionários – deu as boas-vindas
aos participantes no Convívio, no tradicional salão decorado a primor com
elementos representativos internacionalmente da missão, com a presença
da Cruz de Cristo e o Tau – o símbolo
bíblico franciscano. E foi mais de uma
hora de reflexão sobre vários aspetos
da missão, feita por este irmão já vergado com o peso dos anos, mas sempre
rejuvenescido quando se trata de falar
da missão! A meio da reflexão entrou
Frei Armindo de Carvalho, atual Ministro Provincial da Ordem Franciscana,
que convidou os leigos ali presentes a
refletir sobre o envio missionário, invocando o Papa Francisco num apelo à
saída para as periferias, explicada de
forma sábia, inteligentemente missionária. Não apontou metas, mas sim o
caminho – o que seguiu São Francisco

de Assis – em atitude de pobreza, humildade, caridade, fraternidade, paz e bem.
Francisco de Assis, o homem despojado,
de pé descalço, que viveu para servir.
A reflexão missionária continuou de seguida na igreja conventual, repleta de
fiéis, com a celebração da Eucaristia, sendo ministros do altar, além de Frei Armindo e Frei Castro, também o Guardião do
Convento (Frei Manuel Nicolás) e o noviço
Frei Mário Capa.
De assinalar, entre a multidão, a presença do Presidente da edilidade camarária
de Torres Vedras (Dr. Carlos Bernardes) e
uma delegação da Prefeitura Municipal
de Araraquara (Brasil), a tratar de geminação dos dois municípios.
A Eucaristia foi o “prato forte” da Festa.
Congregados em volta do altar, alimentados pela palavra divina e fortalecidos
com o corpo e sangue de Jesus, todos
terão robustecido suas forças para continuarem (ou começarem) a ser mensageiros do mandato do Mestre: “Ide e ensinai”. Como fizeram tantos que daqui
partiram em tempos idos, como mensageiros da Boa Nova para terras distantes, ou como continuam a ser nos dias
de hoje todos os que estão em comunhão com outros através da sua oração
ou partilha material. De facto, há ainda

muitas periferias a solicitar quem lhes
leve esse alimento!
A união fraterna continuou após a Eucaristia, que terminou com uma surpresa
quando, após a bênção final, se ouviu o
soar da gaita de foles num louvor cristão
a Nossa Senhora, motivando instintivamente todos os presentes a acompanhar
a melódica interpretação num crescente
de vozes mistas, por um coro comunitário, informal. A missão da beleza, no campo cultural! Cantar os louvores a Maria, a
Imaculada, Rainha das Missões, Padroeira da Ordem Franciscana!

E o Encontro terminou em beleza, nos
claustros, em convívio fraterno. Frei
António Castro e Frei Nicolás tudo fizeram para que todos regressassem a
suas terras (e alguns vindos de bem
longe, lá das bandas de Aveiro, ou
mais do Sul, para lá do Tejo), com o
coração cheio de ardor missionário,
não sem antes, durante cerca de duas
horas, terem cimentado os laços de
amizade com apetitosa refeição servida nos espaços do claustro. E, em vésperas de S. Martinho, não poderiam
faltar as tradicionais castanhas.

